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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 145/506 (1) I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol Sadushi Kryesues
Ervin Pupe Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 28.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 965 Prot., datë
21.05.2020, si më poshtë:

Kërkues: Av. Ilir Simaku

Objekti: Heqjen e dënimit të vendosur sipas nenit 34 të Kodit të
Procedurës Civile , me anë të vendimit të Gjykatës së Lartë,
Kolegji Administrativ, nr. 145/506 Regjistri, datë 04.05.2020,
sipas të cilit gjobitet ankuesi në masën 50.000 Lekë.

Baza ligjore: Neni 169 i Kodit të Procedurës Civile.

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e paraqitur nga Av.
Ilir Simaku për heqjen e dënimit me gjobë,

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë është paraqitur kërkesa e Av. Ilir
Simaku për heqjen e dënimit me gjobë, sipas neneve 34 dhe 169 të Kodit të Procedurës
Civile.

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se rekursuesja, znj. Jonida Tabaku ka
paraqitur para Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 2571, datë 01.10.2019 të Gjykatës Administrative të
Apelit Tiranë.
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3. Fillimisht, ajo i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
me padi, me objekt “shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës”,
kundrejt palës së paditur, Qëndra Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e Fëmijëve,
Bashkia Tiranë.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 726 (80-
2016-714), datë 19.02.2016 ka vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses
Jonida Tabaku; 2. Detyrimin e të paditurit Qendra Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e
Fëmijëve, Bashkia Tiranë, t’i paguajë paditëses dy paga mujore për shkak të mosrespektimit
të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës; 3. Detyrimin e të paditurit Qendra
Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e Fëmijëve, Bashkia Tiranë, t’i paguajë paditëses dy
paga mujore për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së
punës; 4. Detyrimin e të paditurit Qendra Ekonomike për Zhvillimin dhe Edukimin e
Fëmijëve, Bashkia Tiranë, t’i paguajë paditëses 12 paga mujore për shkak të zgjidhjes së
menjëhershme të pajustifikuar të marrëdhënies së punës; 5. Rrëzimin e padisë për kërkesën e
palës paditëse lidhur me dëmshpërblimin për shkaqe abuzive si të pabazuar në ligj dhe në
prova. 6. Ky vendim përbën titull ekzekutiv kur merr formë të prerë...Gjykata pranon
kërkesën e palës paditëse për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm...”

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me Vendimin nr. 2571, datë
01.10.2019 ka vendosur: “1. Ndryshimin pjesërisht të vendimit nr. 726, datë 19.02.2016 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 2. Detyrimin e palës së paditur t’i
paguajë paditëses Jonida Tabaku 3 (tre) paga mujore si dëmshpërblim për zgjidhje të
menjëhershme e të pajustifikuar të kontratës së punës. 3. Lënien në fuqi për pjesën tjetër...”.

6. Kundër Vendimit nr. 2571, datë 01.10.2019 të Gjykatës Administrative të
Apelit Tiranë ka ushtruar rekurs, pala paditëse, znj. Jonida Tabaku dhe në datë 18.11.2019,
ka paraqitur edhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, sipas nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile.

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr. 145/506, datë
04.05.2020 ka shqyrtuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 2571,
datë 01.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe ka vendosur mospranimin e
kërkesës, duke arsyetuar se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ është e detyrueshme për kërkuesin të parashtrojë qartësisht argumente
konkret ligjorë dhe/apo prova që bëjnë të bazuar pretendimin se ekziston dyshimi i
arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të pariparueshëm dhe të
atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë
dhe se, gjithashtu, nuk cenohet rëndë interesi publik. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre
argumenteve ligjore ka sjell mospranimin e kërkesës për pezullim.

Kolegji ka vlerësuar njëkohësisht se paditësja, nëpërmjet avokatit të saj, duke ju
drejtuar Gjykatës së Lartë në cilësinë e kreditores gjyqfituese nuk legjitimohet të kërkojë
pezullimin e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 479 të Kodit
të Procedurës Civile. Në kushte të tilla, abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar nga neni 479
i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale
pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. Kolegji ka konkluduar
se në kushtet e mosevidentimit nga avokati të kushteve që kërkohen për pezullim dhe të
mungesës së argumenteve ligjorë kërkesa për pezullim, është haptazi e pabazuar në ligj dhe,
për rrjedhojë, është vlerësuar se avokati i palës kërkuese duhet të dënohet me 50.000 Lekë
gjobë, sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.
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8. Me datë 21.05.2020 përfaqësuesi i palës rekursuese, Av. Ilir Simaku, ka
paraqitur para Kolegjit Administrativ një kërkesë për revokimin e vendimit të dënimit
me gjobë. Në kërkesë ai parashtron se:

- Vendimi i dënimit me gjobë është pasojë e vlerësimit dhe interpretimit të gabuar të
provave, pasi vendimi i gjykatës së shkallës së parë është dhënë me ekzekutim të përkohshëm
dhe se është ekzekutuar nga shërbimi përmbarimor;

- Gjykata Administrative e Apelit ka ulur sasinë e dëmshpërblimit nga 16 paga mujore
në 7 paga mujore dhe se si pasojë e kësaj vendimmarrje të gjykatës së apelit pala paditëse
rekursuese duhet të kthejë mbrapsht 9 paga mujore dhe se ndërkohë ka nisur ekzekutimi i
detyrueshëm për rikuperimin e 9 pagave për të cilat gjyqfituesja është debitore;

- Sipas shkresës së përmbaruesit gjyqësor, bazuar në Vendimin Unifikues nr.
1029/2000 dhe nenit 319 të Kodit të Procedurës Civile, rezulton se pala paditëse duhet të
kthejë çfarë ka marrë tej vendimmarrjes së gjykatës së apelit, vendim i cili është titull
ekzekutiv;

- Për të parandaluar realizimin e ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit të gjykatës së
apelit dhe kthimin e shumës, duke pasur parasysh gjendjen e rëndë ekonomike dhe familjare,
pala paditëse ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë;

- Me Vendimin nr. 14, datë 12.02.2020 Gjykata Administrative e Apelit ka vendosur
pranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
derisa të shqyrtohet çështja nga ana e Gjykatës së Lartë;

- Nuk rezulton se ka abuzim me të drejtat procedurale dhe se gjoba në shumën 50.000
Lekë duhet të revokohet.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë çmon se, për vlerësimin e kërkesës të
avokatit Ilir Simaku për “Heqjen e dënimit me gjobë të vendosur sipas nenit 34 të Kodit të
Procedurës Civile”, duhen analizuar të gjitha pretendimet e tij në funksion të rrethanave të
reja, dhe në veçanti të disa provave, që janë paraqitur prej tij, për herë të parë.

10. Nga kërkesa e paraqitur nga avokati për heqjen e dënimit me gjobë, Kolegji
Administrativ vihet në dijeni për herë të parë për disa të dhëna të reja mbi këtë çështje dhe
konkretisht:

a) Pasi ka paraqitur në Gjykatën e Lartë rekursin dhe kërkesën për pezullim e
ekzekutimit të vendimit nr. 2571, datë 01.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë, pala paditëse dhe njëkohësisht rekursuese, më datë 21.11.2019 ka paraqitur një
kërkesë edhe në Gjykatën Administrative të Apelit me objekt “pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, deri sa çështja të shqyrtohej në Gjykatën e Lartë.”

b) Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 14, datë 12.02.2020 ka
vendosur: “Pranimin e kërkesës së kërkueses, Jonida Tabaku, duke urdhëruar pezullimin e
ekzekutimit të Vendimit nr. 2571, datë 01.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, deri
në shqyrtimin e çështjes nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë.”.

11. Në kërkesën që ka paraqitur pala paditëse/rekursuese në Kolegjin Administrativ
me objekt pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit, avokati i saj, Ilir
Simaku, nuk rezulton të ketë njoftuar Gjykatën e Lartë se, një kërkesë e tillë ishte paraqitur
edhe në Gjykatën Administrative të Apelit dhe as për faktin se, kjo gjykatë, me vendimin nr.
14, datë 12.02.2020 ka urdhëruar pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 2571, datë
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01.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, deri në shqyrtimin e çështjes nga Kolegji
Administrativ i Gjykatës së Lartë.

12. Gjithashtu nuk rezulton që pala rekursuese dhe avokati i saj të kenë kërkuar
përpara Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë heqjen dorë nga kërkesa për pezullim të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, në kushtet kur kërkesa kishte mbetur pa objekt.

13. Pikësëpari, Kolegji Administrativ rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në
ligj të Vendimit nr. 145/506, datë 04.05.2020 për mospranimin e kërkesës për pezullim të
Vendimit nr. 2571, datë 01.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, vendim i cili është
marrë duke u bazuar në faktet, rrethanat dhe argumentet e parashtruara në kërkesë nga
Avokati Ilir Simaku.

14. Nga shqyrtimi i të gjitha pretendimeve të paraqitura në kërkesën për pezullim nuk
rezulton të jetë parashtruar  nga Avokati Ilir Simaku asnjë argument ligjor që lidhet me
objektin e kërkimit. Konkretisht:

- Në kërkesën që pala paditëse, rekursese i ka drejtuar nëpërmjet Avokatit të saj
Kolegjit Administrativ është paraqitur me cilësinë e kreditorit;

- Nuk rezulton të jetë parashtruar ndonjë argument para Kolegjit Administrativ për
ndryshimin në fakt të cilësisë së rekursueses, nga kreditore në debitore, gjë që
mund të ndikonte në nxjerrjen e një përfundimi të ndryshëm në vendimin e këtij
Kolegji.

- Avokati nuk ka parashtruar asnjë argument ligjorë në kërkesë se ekziston dyshimi
i arsyeshëm mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të pariparueshëm dhe të
atëçastshëm për të, nëse do të ekzekutohej vendimi gjyqësor i formës së prerë.

15. Në kushtet kur, këto argumente të rëndësishme për interesin e palës rekursuese
dhe për objektin e kërkimit nuk janë parashtruar dhe as arsyetuar në kërkesë nga avokati i
palës rekursuese, nuk mund të prezumohen dhe të merren të mirëqena nga ana e Kolegjit.
Është detyrë e avokatit të pasqyrojë me hollësi në kërkesën për pezullim të gjitha argumentet
ligjore që i shërbejnë objektit të kërkimit.

16. Kolegji vlerëson rekursuesja dhe, në veçanti avokati Ilir Simaku, megjithëse kanë
qenë në dijeni të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit të datës 12.02.2020 që ka
pezulluar ekzekutimin e vendimit gjyqësor nr. 2571, datë 01.10.2019, nuk ka marrë asnjë
masë për të njoftuar Gjykatën e Lartë. Avokati, si përfaqësues legjitim i palës paditëse në
Gjykatën e Lartë nuk ka kërkuar heqjen dorë nga kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, që tashmë ishte pezulluar nga Gjykata Administrative e Apelit. Në këto
kushte, me ndërgjegje të plotë kanë lënë kërkesën e tyre të gjykohet, ndërkohë që kërkesa për
pezullim në Gjykatën e Lartë ka mbetur pa objekt.

17. Kolegji sjell në vëmendje se palët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të udhëhiqen nga
parimi i mirëbesimit në mbrojtjen e të drejtave të tyre procedurale. Ato duhet të marrin masat
që të ndihmojnë gjykatën në çdo fazë dhe shkallë gjykimi me informacionet e nevojshme dhe
materialin provues relevant që ka rëndësi për procesin që ato kanë iniciuar. Përndryshe ligji,
në bazë dhe për zbatim të nenit 3 dhe 34 të Kodit të Procedurës Civile, krijon pasoja për ata
që abuzojnë me keqbesim në ushtrimin e të drejtave procedurale.

18. Kolegji vlerëson se mos informimi i Gjykatës së Lartë prej palës paditëse e
përfaqësuar nga Avokati i saj lidhur me vendimin nr. 14, datë 12.02.2020 të Gjykatës
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Administrative të Apelit që ka pezulluar ekzekutimin e vendimit gjyqësor, mos informimi i
Gjykatës së Lartë lidhur me ndryshimin e cilësisë së palës rekursuese nga kreditore në
debitore pas kryerjes së ekzekutimit nga zyra e Përmbarimit, mos informimi dhe mos heqja
dorë nga kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë, në
kushtet kur prej 3 muajsh ai vendim ishte tashmë i pezulluar nga Gjykata Administrative e
Apelit, përbëjnë sjellje të papajtueshme me parimin e mirëbesimit që palët dhe përfaqësuesit
e tyre duhet të kenë gjatë ushtrimit të të drejtave procedurale.

19. Megjithatë, Kolegji vlerëson se për shkak të disa rrethanave që evidentohen pas
vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit nr. 14, datë 12.02.2020, i cili ka pezulluar
ekzekutimin e vendimit të formës së prerë dhe, në veçanti, pas paraqitjes së provave të reja
nga Avokati Ilir Simaku, të cilat janë në funksion të argumenteve të tij për heqjen e dënimit
me gjobë, nevojitet të bëhet një analizë dhe një shqyrtim tërësor i tyre.

20. Kolegji vlerëson se periudha relativisht jo e gjatë, ndërmjet marrjes së vendimit
nr. 14, datë 12.02.2020 nga Gjykata Administrative e Apelit që ka pezulluar ekzekutimin e
vendimit të formës së prerë dhe Vendimit nr. 145/506, datë 04.05.2020 të Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë që ka vendosur dënimin e përfaqësuesit të palës kërkuese,
avokatin Ilir Simaku me gjobë, ka qenë e ngarkuar edhe me disa ngjarje që mund të kenë
ndikuar në mos përmbushjen siç duhet të të gjitha detyrimeve nga avokati. Kështu, kjo
periudhë e shkurtër ndërmjet dy vendimeve të gjykatave që korrespondon me:

- qenien e Gjykatës së Lartë jo funksionale,
- fillimin e funksionimit të menjëhershëm të veprimtarisë së kësaj Gjykate, pas

emërimit të tre gjyqtarëve të rinj,
- faktin se një sërë veprimesh procedurale gjyqësore kanë qenë të pezulluara mbi bazën

e Aktit Normativ nr. 9, datë 25.3.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e
veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga
Covid-19”,

- provat e reja që ka paraqitur avokati gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese,
janë të mjaftueshme për Kolegjin për të vlerësuar nëse kanë ndikim të drejtpërdrejtë në
heqjen e dënimit administrativ.

21. Nisur nga rrethanat që kanë ndikuar në sjelljen e avokatit për rastin në shqyrtim
dhe, përderisa të gjitha provat e reja i janë bërë të njohura Kolegjit Administrativ gjatë
shqyrtimit të çështjes me objekt “heqjen e dënimit administrativ”, ato do të vlerësohen në
tërësi për të arritur në një zgjidhje sa më të drejtë.

22. Janë pikërisht rrethanat e mësipërme dhe fakti i ekzistencës së këtyre provave, që
krijojnë bindjen për Kolegjin se,

- megjithëse sjellja e avokatit lidhur me mosveprimin e tij, si për paraqitjen e
rrethanave të rëndësishme për kërkesën për pezullim, ashtu edhe në mos tërheqjen e kërkesës
në Gjykatën e Lartë, ndërkohë që një tjetër gjykatë i kishte pranuar kërkesën, nuk përputhet
me parimin e mirëbesimit që palët duhet të respektojnë në një procedurë gjyqësore,

- fajësia së tij për dënimin me gjobë, nën dritën e fakteve të mësipërme, nuk është në
të njëjtën shkallë, sikurse u vlerësua në momentin e dhënies së këtij dënimi.

Për më tepër që Kolegji vlerëson se vendimi që është marrë mbi kërkesat e nenit 34 të
KPC që lidhen me përgjegjësinë e avokatit, do të kishte qenë i ndryshëm, nëse prova të tilla
do i ishin bërë të njohura më parë kësaj gjykate.
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Në përfundim, Kolegji Administrativ vlerëson se janë kushtet për pranimin e
kërkesës.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 169 të Kodit të Procedurës
Civile,

VENDOSI:

Pranimin e kërkesës së Av. Ilir Simaku për revokimin e dënimit me gjobë të caktuar
me Vendimin nr. 145/506, datë 04.05.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet Zyrës
Përmbarimore Tiranë.

Tiranë, me datë 28.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

ILIR PANDA                    ERVIN PUPE                               SOKOL SADUSHI


